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Betreft: uw briel over de eutegionale eultutele uitagenda beide Limburgen
lk heb met aandacht de brief gelezen die per mail op 14 januari 2O21 aan gedeputeerde lgor Philtjens werd
bezorgd. Vanzelfsprekend is samenwerking over de grenzen van groot belang voor de provincie Limburg.
De provincie Limburg is dan ook nauw betrokken bij diverse overlegfora binnen de Euregio.
Net zoals beschreven in uw betoog geloven wij er in dat structurele samenwerking tot succesverhalen leidt
Dit is net de reden waarom gedeputeerde lgor Philtjens samen met zijn toenmalige Nederlands-Limburgse
collega gedeputeerde Eric Geurts in 2017 de samenwerking binnen het beleidsdomein Toerisme heeft
vastgelegd in een gemeenschappelijk S-puntenplan. Dit plan beoogt een versterkte samenwerking, de
afstemming en verdere uitbouw van lopende projecten en de profilering van beide Limburgen als één
grenzeloze regio.

Sedert 1 januari 2018 kan de provincie, door het wegvallen van de bevoegdheid over het beleidsdomein
cultuur, echter geen rol meer spelen in (grensoverschrijdende) culturele projecten. De provincie Limburg is
omwille van deze bevoegdheidsverschuiving ook geen gesprekspartner meer in het grensoverschrijdende
overleg 3L, waarin beide Limburgen en de provincie Luik samenwerkten over gemeenschappelijke en
complementaire culturele projecten.
Hierdoor is het niet mogelijk om, zoals door u gevraagd, een overleg over de Euregionale uitagenda te
organiseren.
Met het oog op de uitrol van de door u vermelde projecten zijn er mogelijks wel verbindingen met het
provt nciale beleid over toerisme: met communicatie en toeristische promotie, maar ook op het vlak van
in de vrijetijdseconomie en toeristische productontwikkeling. Vermits Toerisme Limburg en
de cel
van de provincie Limburg de meest geschikte organisaties zijn om hierover met u
van
te wisselen, mag u mij met het oog op toekomstig overleg steeds informeren over volgende
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succes toewensend met de uitwerking van de projecten.
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